
versie tbv ledenvergadering 27-03-2017

ChristenUnie IJmond  –  Financiële jaarstukken 2016

Balans per 31 december 2016
in euro
Activa Passiva

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015
Nog te ontvangen 6,99 16,11 1.417,22 1.286,29
Spaarrekening     2.000,00 1.700,00 750,00 431,00
Bankrekeningen 312,76 143,42 152,53 142,24

totaal 2.319,75 1.859,53 totaal 2.319,75 1.859,53

BR=bestemmingsreserve; BF=bestemmingsfonds

Staat van baten en lasten over 2016 en begroting 2017

werkelijk   begroting werkelijk   begroting
in euro 2016 2016 2015 2017
Baten
Landelijke bijdrage CU 719,79 700,00 699,16 720,00
Bonussen nieuwe leden 105,00 0,00 0,00 0,00
Giften van leden 0,00 50,00 0,00 50,00
Rente en diversen 7,39 10,00 16,28 10,00
Fractieondersteuning Gem. Velsen 1.479,12 1.500,00 1.500,00 1.500,00

totaal 2.311,30 2.260,00 2.215,44 2.280,00
Lasten
Contr wetensch instituut CU 38,50 40,00 38,50 40,00
CU congreskosten 0,00 60,00 55,21 50,00
Vergaderkosten bestuur 66,00 0,00 104,65 75,00
Netwerkavonden voor-/najaar 402,86 200,00 0,00 200,00  
Communicatiekosten 0,00 0,00 0,00 50,00
Kantoorkosten (papier, postzegels) 69,35 40,00 0,00 40,00
Bankkosten 63,90 60,00 59,31 65,00
Representatiekosten 57,99 0,00 0,00 50,00  
Diversen 2,65 20,00 0,00 20,00
Kosten fractieondersteuning 1.160,12 1.500,00 1.774,00 1.500,00

totaal 1.861,37 1.920,00 2.031,67 2.090,00

Overschot  (naar reserves) 449,93 340,00 183,77 190,00

waarvan ten gunste van Bestemmingsreserve verkiezingen € 130,93 (2015: € 457,77)
en ten gunste van Bestemmingsfonds fractieondersteuning  € 319,- (2015: – € 274,-).

Korte toelichting: 

Afdelingsbestuur CU-IJmond:
Reijer Kooij, voorzitter
Ries de Kogel, secretaris/penningmeester

Om financiële en praktische redenen loopt de fractieondersteuning over de bankrekening van de vereniging. De 
totaalbedragen van de fractieondersteuning zijn als baten en lasten in bovenstaande staat opgenomen (en het saldo in een 
afzonderlijk bestemmingsfonds), hoewel dit strict genomen geen verenigings- maar een fractieaangelegenheid is. 

De financiële jaarstukken 2016 inclusief de begroting 2017 zijn op 9 februari 2017 door het bestuur vastgesteld. De 
stukken zijn vervolgens conform artikel 12 van de statuten door de kascommissie onderzocht die daarover aan de 
algemene ledenvergadering verslag heeft uitgebracht. Op 27 maart 2017 zijn de stukken door de algemene 
ledenvergadering van de vereniging goedgekeurd. 

BR verkiezingen
BF fractieondersteuning
Nog te betalen

Door toename van het aantal leden zijn zowel de landelijke afdracht als het bedrag van ontvangen bonussen hoger dan 
begroot. Onder de lasten zijn met name de kosten van netwerkavonden hoger uitgekomen dan begroot. Bij de begroting was 
uitgegaan van één ronde van wijkavonden in het voorjaar. In de loop van 2016 werd besloten om deze netwerkavonden 
nogmaals in het najaar te organiseren. Het bedrag van € 402,86 is overigens slechts 50% van de werkelijke kosten; de andere 
helft is ten laste van de fractieondersteuning gebracht.  
Representatiekosten betreft een deel van de kosten van het bloemstuk voor de 4-mei-herdenking. Volgens de gewijzigde 
verordening mag nog slechts maximaal 50% van dergelijke kosten ten laste van het fractiebudget worden gebracht. 



 


